NÃO POSSO LEVAR ESTE
PRIVILÉGIO SOZINHO.
DEUS DEU ESTA HONRA A VOCÊ
TAMBÉM.
São mais de 100 pessoas fazendo 4
refeições por dia.

EXISTEM CRIANÇAS QUE AINDA ESTÃO PASSANDO FOME!

ALGUÉM PRECISA OFERECER SEUS BRAÇOS.
Milhares precisam ser carregados.
Senhor, me conceda saúde e força.
A fé o SENHOR já me deu.
Nathaniel
AGRADEÇO A VOCÊ, QUE SIDO BÊNÇÃO EM MINHA VIDA.
VOCÊ ME ESTIMULA A CONTINUAR. NÃO ESTÁ SENDO FÁCIL.

Muitos estão apenas
olhando... olhando... Outros estão carregando para o tratamento.

Não tenho como ficar insensível? Deus me dê condições de ajudar!
NÃO POSSO DESISTIR!
Me ajude a levar as cargas.

Irmão ajuda irmão.

Estes são alguns vídeos sobre o Ministério Lar Batista Esperança
http://www.youtube.com/watch?v=sSaJXpAaJHI

http://www.youtube.com/watch?v=dLm70Ll1aXY&feature=youtu.be
Nathaniel Brandão
Lar Batista Esperança

LBE@LBE.ORG.BR
Fones : (41) 3016-7751 e 3077-7989
O MINISTÉRIO LAR BATISTA ESPERANÇA
COMPLETOU 27 ANOS DE LUTAS E VITÓRIAS.
A PRIMEIRA CRIANÇA CHEGOU AO LBE EM 22.04.1988.
GLÓRIA A DEUS.

Sede e Casa.01 do LBE precisa de reformas.

A DEUS TODA HONRA E TODA A GLÓRIA.
ME AJUDE A GLORIFICAR AO SENHOR.

MEIAS VERMELHAS
Ele era um garoto triste. MUITO TRISTE.. Andava pelas ruas da cidade mostrando as
meias vermelhas para todas as pessoas... Eram ridículas - meias vermelhas - e chamavam
a atenção. Procurava estudar muito. Na hora do recreio ficava afastado dos colegas, como
se estivesse procurando alguma coisa. Todos os outros meninos zombavam dele, por
causa das suas esquisitas meias vermelhas. Um dia os colegas o cercaram e lhe
perguntaram por que ele só usava, há mais de um ano, meias vermelhas. Ele falou, com
simplicidade: “no ano passado, no dia do meu aniversário, minha mãe me levou ao circo.

Colocou em mim essas meias vermelhas. Eu reclamei. Comecei a chorar. Disse a ela que
todo mundo iria rir de mim, por causa das meias vermelhas. Mas ela disse que tinha um
motivo muito forte para me colocar as meias vermelhas. Ela me disse que se eu me
perdesse, bastaria ela olhar para o chão e quando visse um menino de meias vermelhas,
e perdido saberia que o filho era dela.” “Ora”, disseram os garotos, “mas você não está
num circo. Por que não tira essas ridículas meias vermelhas e as joga fora?”O menino
das meias vermelhas olhou para os próprios pés, talvez para disfarçar o olhar cheio de
lágrimas, e explicou: “é que a minha mãe abandonou a nossa casa e foi embora. Por
isso eu continuo usando essas meias vermelhas. Quando ela passar por mim, em
qualquer lugar em que eu esteja, ela vai me encontrar, saberá que eu estou perdido,
procurando-a, e me levará com ela para sempre.”

Quantas crianças, adolescentes (e até adultos) estão HOJE, solitários e tristes, chorando

por alguém que se foi. Colocam “meias vermelhas,” na esperança que alguém
as identifique, em meio à multidão, e as leve para a intimidade do próprio coração. Não
é fácil sentir e vivenciar a SOLIDÃO. Ela machuca demais.

São crianças, cujos pais as deixaram, um dia, em braços alheios, enquanto eles mesmos
se lançaram à procura de tesouros, nem sempre reais.
Lesadas em sua afetividade, vivem cada dia à espera de alguém, que as entenda, que lhes
dê
esperança,
um
aconchego.
Estão à procura de alguém que procure MEIAS VERMELHAS. Têm sede de carinho e
fome
de
afeto.
Trazem o olhar triste de quem se encontra sozinho e anseia por ternura.

Ninguém no mundo pode medir a dor de um coração quando abandonado por outro.
Talvez, HOJE, exista alguém, bem pertinho de você usando meias vermelhas, esperando
uma
pessoa
que
ame
a
Deus
e
a
encontre.
“O oposto do amor não é o ódio, mas sim a indiferença.” (Érico Veríssimo)
Texto
Adaptado
de
C.H.
Cony
nmbj
13.11.08

"Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós,
mas sei que nada do que vivemos tem sentido
se não tocamos o coração das pessoas."

Pr Nathaniel M Brandão Jr - “É necessário que ELE (Jesus) cresça e que eu

diminua.”

LAR BATISTA ESPERANÇA
PR NATHANIEL M BRANDÃO JR
www.lbe.org.br
AJUDE ENTIDADES SOCIAIS QUE VOCÊ CONHECE:

Estes são alguns vídeos sobre o Ministério Lar Batista Esperança
http://www.youtube.com/watch?v=sSaJXpAaJHI

http://www.youtube.com/watch?v=dLm70Ll1aXY&feature=youtu.be
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Não se abandona o ferido no campo de batalha.

Precisamos ajudar, defender, orientar, educar... amar!

